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FEJLESZTÉS

WEKERLEI NAPOK
MARÓT VIKI
Tizenhetedik alka-
lommal rendezték 
meg szeptember 
második hétvégéjén 
a hagyományos 
Wekerlei Napokat.

3. oldal

KULTÚRA INTERJÚ

EÖRDÖGH GÁBOR
„Az önkormányzat arra 
törekszik, hogy a maga 
eszközeivel hozzájárul-
jon Wekerle értékei 
megőrzéséhez, ahhoz, 
hogy az emberek 
jól érezzék magukat 
Wekerle-telepen.” 

12-13. oldal

2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

XIV. évfolyam, 11. szám

FOLYTATÓDHAT A TÁRSASHÁZAK FELÚJÍTÁSA

SIKLÓS 
ZSUZSANNA
„A kiállítás annak 
a festőnek kíván 
emléket állítani, aki 
művészetének egy 
szeletét a wekerlei 
építkezés megörökíté-
sére szánta”

7. oldal

VINCZEK GYÖRGY
„Sikerült az önkormányzati 
forrást 57 millió forintra 
növelni, így mind a tíz 
beérkezett pályázatot 
tudta a kerület támogatni 
(...) jövőre a kerület tovább 
akarja folytatni a prog-
ramot.”

2. oldal
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Támogatás 
a kispesti
paneleknek
Idén tovább folytatódik az iparosított technológiá-
val épület társasházak felújításának támogatása. Az 
önkormányzat szakbizottsága nyár végén bírálta el 
a beérkezett pályázatokat.

bben az évben eredetileg az önkor-
mányzat költségvetésében 43 millió 

forintot különített el a kerületi büdzsében 
a panelprogramra, 
a pénz azonban ke-
vésnek bizonyult, 
mert összességében 
többre pályáztak a 
kerületi társasházak. 
Végül sikerült az ön-
kormányzati forrást 
57 millió forintra 
növelni – hangsú-
lyozta lapunknak 
Vinczek György 
alpolgármester –, 
így mind a tíz beérkezett pályázatot tudta 
a kerület támogatni. Megtudtuk a program 
keretében elsősorban nyílászárócseréket és 
külső hőszigeteléseket akarnak elvégeztetni 
a társasházak, míg korábban leginkább csak 
homlokzat-felújításokat végeztek. Hasz-
nosak voltak tehát azok a felkészítő bez-

szélgetések, melyeket a kerület rendezett a 
pályáztatást megelőzően – mondta az alpol-
gármester. A folyósítás azonban csak akkor 

történhet meg, ha az 
állam is támogatja pá- 
lyázataikat, így a 
korszerűsítések har- 
madát az állam, 
lakásonként száz-
ezer forintot ad az 
önkormányzat, a 
fennmaradó részt 
pedig a társasházak 
maguk állják majd. 
Megtudtuk, jövőre a 
kerület tovább akarja 

folytatni a programot, részletei elsősorban 
az állami kiírástól függnek.
Kispest 2005-ben csatlakozott a panelprog-
ramhoz. Az elmúlt évek alatt 10 társasház 
közel ezer lakása jutott összesen mintegy 
100 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatáshoz.

BŰNÜGY

A szomszédban lopták 
a kábelt

zeptember 5-én virradó éjjel lopás miatt 
megrongálódott 21 távközlési törzskábel 

a XI. kerületi Kiserdőnél, emiatt Kispesten 
több mint tízezer előfizető átmenetileg elér-
hetetlenné vált. A bűncselekmény miatt a 
kispesti előfizetői vonalakon bekövetkezett
szolgáltatáskiesés elhárítását nagy erővel, 
szünet nélküli munkával végezték a Ma-
gyar Telekom szakemberei. A kábellopás 
miatt keletkezett hibaelhárítást szeptember 
10-re fejezték be a megrongálódott vezeté-
kes hálózaton a kerületben, így ismét hiba-
mentesen működnek a vezetékes távközlési 
szolgáltatások. A Magyar Telekomot ért 
károk felmérése még folyamatban van, 

előzetes becslések szerint a kárösszeg a 
helyreállítások költségével és a kiesett 
forgalom értékével együtt meghaladhatja 
az 50 millió forintot is. A cég közleménye 
szerint a Magyar Telekom a hatályos Álta-
lános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak 
megfelelően a szolgáltatások havidíjának a 
szolgáltatáskiesés idejére eső arányos részét 
jóváírja ügyfeleinek a következő számlán. 
Hasonló kábellopás legutóbb februárban 
történt Kispesten, akkor 36 távközlési törzs-
kábelt rongáltak meg ugyanitt: az érintett 
terület 90 százalékán szűnt meg a telefon- 
és internetszolgáltatás, ezen kívül a fővárosi 
banki tranzakciók is akadoztak.

NAGY SIKER VOLT IDÉN IS

Wekerlei Napok
int az már megszokott a rendezvény-
sorozat képzőművészeti tárlat indult 

szeptember 12-én. A vendégeket Nagy 
Tamás WTE-elnök köszöntötte a Társas-
körben, majd a rendezvényt a főtámogató 
önkormányzat nevében megnyitó Gajda 
Péter polgármester arról beszélt, hogy a 
Wekerlei Napok rendezése jól tükrözi azt 
az összefogást, amely jellemző a város-
részben. Hernádi Paula grafikusművész
kiállítását Mohay Orsolya művészettör-
ténész nyitotta meg és ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe, amely október 12-ig
látható a társaskör Kós Károly téri szék-
helyén. A megnyitót követően a reformá-
tus templomban folytatódott a program, 
ahol a Bárdos Lajos Kamarakórus adott 
koncertet.

ásnap folytatódtak az előző nap kez-
dődött sportprogramok. A versenyek 

szervezésébe és lebonyolításába idén 
a Kispest SE is bekapcsolódott tovább 
bővítve az amúgy is változatos sportpa-
lettát. A  diákfocit felnőtt meccsek követ-
ték, de volt asztalitenisz, bocsa és darts 
is, sőt a Kós téren még parkröplabdázni 
is lehetett. Délután helyi iskolás tánc- és 

énekcsoportok vették birtokukba a szín-
padot, majd egy kis jógabemutatót kö-
vetően wekerlei művészek – Aux Éva és 
Sáfár Mónika – léptek fel, a folytatásban 
a Csepi Band játszott utcazenét. Az este 
fő attrakcióját egy érdekes szertartásjáték 
jelentette óriás bábosokkal, mutatvá-
nyosokkal: a Menyegző című darabot a 
kecskeméti Purgateátrium adta elő. Az 
előadást tábortűz követte, majd utcazene 
zárta a programot. 

meghirdetett programok mellett 
számos érdekesség is várta a gyere-

keket és a felnőtteket mindkét napon. 
A kézműves termékek kirakodóvására 
mellett a Kós téren kisebb vidámpark 
épült, a Kós iskolában bábkészítés, majd 
bábelőadás várta a kicsiket. Vasárnap 
„Varjúvár” hívogatta az ifjú vendégeket 
(és szüleiket) angol bemutató órákra, ját-
szani, kézműveskedni vagy éppen íjazni. 
A Wekerlei Művésztelepen helyi írókkal, 
költőkkel és képzőművészekkel találkoz-
hattak, beszélgethettek az érdeklődők. 
A King Galéria szeptember 14-én nyílt 
tárlata Zórád Ernőnek állít emléket. A 
2004-ben elhunyt, szélesebb körben kép-

regényeiről ismert művészt barátja, Kun 
István méltatta, aki mesélt személyes 
élményeiről, s kiemelten Krúdy Gyula 
hatásáról Zórád művészetére. Az Urmai 
László rendezte kiállítást október végéig 
tekintheti meg a közönség a Kós tér 13. 
alatt. 

asárnap reggel, mint évek óta ilyenkor 
megszokott, mazsorettek parádéjára éb-

redt a telep. Rajthoz álltak a futóversenyek 
indulói, majd utánuk a kerékpárosok, aztán 
az asztaloknál a sakkozók is hozzákezdtek 
a partikhoz. Közben a színpadon csángó 
népzene, majd népi játék következett. A ze-
nés programokat a Sprotni zenekar vezette 
be, utánuk hip-hop táncbemutató, majd a 
Kingston Cruisers következett a színpadon, 
később pedig  a Lucio Domiguez és társai 
kubai ritmusokkal próbálták felmelegíteni 
a hangulatot. Az egyre hűvösebb időhöz 
jól passzolt M. Tóth Zsolt produkciója: 
jégszobrot faragott. A láncfűrészes alkotót 
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar kon-
certje váltotta, majd a 4 for Dance táncosai 
következtek. A Wekerlei Napok végére az 
esőcseppek is megjelentek, de a tűzijáték 
így sem maradt el.

A XVII. Wekerlei Napokat  
szeptember 12-14. között 

rendezték meg az idén cen-
tenáriumát ünneplő telepen. 

A rendezvényen a hagyo-
mányos programok mellett 

újdonságokkal is várta a 
gyerekeket és felnőtteket a 
szervező Wekerlei Társas-

kör Egyesület (WTE).
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Mazsorettek
felvonulása a Kós Károly téren
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kerületben mintegy 
800–1000 ember 
szenved az ország la-

kosságának csaknem 0,6 szá-
zalékát érintő krónikus sokízü-
leti gyulladásban (rheumatoid 
arthritis). Megfelelő terápia 
nélkül a betegség súlyos moz-
gáskorlátozottsághoz vezet-
het. Nemcsak ízületi tünetei 
vannak, növeli az érrendszeri 
megbetegedések valószínű-
ségét, a bőr alatt és a tüdőben 
csomók alakulhatnak ki, súlyo-
sabb fokú csontritkulás léphet 
fel, és gyakrabban jelentkezik 
cukorbetegség és depresszió 
is a betegek között. Bár az 
elmúlt évtizedben kifejlesztett 
új gyógyszeres terápiáknak 
köszönhetően teljesebb életet 
élhetnek a betegek, az életmi-
nőség további javulásához a 
kórházi kereteken túlmutató 
segítségre is szükségük van 
– foglalta össze röviden a leg-
fontosabb tudnivalókat lapunk 
számára Dr. Simoncsics Eszter 
reumatológus szakorvos a Jahn 
Ferenc utcai Rehabilitációs 

Centrumban szeptember 2-án 
rendezett szakmai programon, 
amely az októberben alakuló 
kispesti rheumatoid arthritises 

betegklub bemutató rendez-
vénye volt.
A megjelent orvosokat és 
gyógytornászokat Dr. Fáy 
Veronika igazgató-főorvos 
köszöntötte, majd két előadás 

hangzott el: Simoncsics dok-
tornő a betegség tüneteiről és 
a terápiákról, Dr. Kiss Edit 
pedig a rehabilitációról be-

szélt a hallgatóságnak. Dr. 
Simoncsics Esztertől meg-
tudtuk, az intézetben minden 
lehetőség adott a komplex ke-
zeléshez: több szakma össze-
fogásával reumatológus, bel-

gyógyász és neurológus orvos, 
gyógytornász, pszichológus, 
diétás szakember, foglalkozás-
terapeuta és szociális munkás 
törődik a betegekkel. Erre a 
szakmai háttérre támaszkod-
hat a klub, ahol a sorstársak ta-
lálkozhatnak, megbeszélhetik 
problémáikat, valamint erősít-
hetik, információkkal segíthe-
tik egymást. A klubnapokon a 
különböző szakterületek kép-
viselői egy-egy a betegséggel 
kapcsolatos témáról is előadást 
tartanak.
A betegklub október 7-én 
(kedden), délután 16.30-kor 
tartja első találkozóját a Fővá-
rosi Önkormányzat Egyesített 
Szent István és Szent László 
Kórház-rendelőintézet Reha-
bilitációs Centrumában (1195 
Budapest, Jahn Ferenc u. 62-
66.). A szervezők várnak min-
den Kispesten élő rheumatoid 
arthritises beteget, függetlenül 
attól, hogy hol gondozzák. Ér-
deklődni és jelentkezni a 280-
3924-es ingyenesen hívható 
telefonszámon lehet.

EGÉSZSÉGÜGY

Reuma betegklub 
alakul Kispesten
Klubot alakítanak a krónikus sokízületi gyulladásban szenvedő 
betegek és orvosaik Kispesten a Jahn Ferenc utcai Rehabilitációs 
Centrumban. A civil szervezet október 7-én tartja első találkozóját.

HÍREK HÍREK

A horvát testvérváros ünnepén
ispesti küldöttség járt 
október utolsó hétvégé-

jén Vrbovecben. Vinczek 
György alpolgármester, dr. 
Istvánfi Sándor jegyző, Zlatár
György, a kispesti horvát ön-
kormányzat elnöke, Petrics 
Mária elnökhelyettes, Szujkó 
Szilvia önkormányzati kép-
viselő, Gábor Ilona, a KMO 
igazgatója és Kaposi György, 
a Polgármesteri Kabinet Iroda 
vezetője a horvát testvérváros 
háromnapos városünnepére 
kapott meghívást. Vinczek 
György lapunknak elmondta, 
a testvérváros polgármesteré-

vel folytatott megbeszélésen 
szó volt a nyári iskolás csere-
üdültetési program tapasztala-
tairól, valamint a vrboveciek 
részvételéről az őszi kispesti 
programokon. (A horvát test-
vérváros képviselteti magát 
a Mihály-napi búcsún, ezt 
megelőzően pedig a két ön-
kormányzat futballcsapata 
mérkőzik meg Kispesten.) A 
kerületi csapat a rendezvény 
gasztronómiai programjában 
aktívan is részt vett: „Kis-
pesti lecsós sertéspörköltet” 
főzött a kulturális fesztivál 
vendégeinek.

gyre több szó esik napja-
inkban a családon belüli 

erőszakról, egyre több tragé-
diáról hallunk, egyre több és 
több áldozat jelentkezik, és a 
közvélemény is növekvő figye-
lemmel kíséri a történéseket. 
A Családőr Egyesület azért 

jött létre, hogy a 
családon belüli erő-
szakkal szembeni 
fellépést törvényes 
keretek között tá-
mogassa – tudtuk 
meg a szervezet 
egyik alapító tag-
jától. Balázs Gyula 
– aki Kispesten él 
– lapunknak el-

mondta, tartózkodási helytől 
függetlenül, segítenek minden-
kinek, aki hozzájuk fordul, így 
a kerületben élőknek is. Azt a 
szerepet töltik be – mondta –, 
amit a rendőrség nem tud ellát-
ni: védelmet nyújtanak családi 
fenyegetettség estén. 2007 óta 

működnek és számos esetben 
tudtak már testi-lelki támaszt 
nyújtani a hozzájuk fordulók-
nak. Volt, akit korábbi társától 
otthonában védelmeztek, volt, 
akit tárgyalásra vagy éppen 
patikába kísértek el, hiszen so-
kan ilyen esetben a lakásukat 
sem merik elhagyni, de gyer-
mekvédelemben is segítséget 
nyújtanak. Megtudtuk, az 
egyesülettel a 06-30-414-7981-
es és a 06-20-531-2405-ös te-
lefonszámokon lehet felvenni 
a kapcsolatot, a szolgáltatásért 
pedig jelképes, 100 forintos 
óradíjat kell fizetni. A kerü-
letben minden hónap második 
csütörtökén a Kispesti Kaszi-
nóban 17-19 óra között lehet az 
egyesületet megtalálni, ahol 
rehabilitációs foglalkozásokat 
tartanak. Együttműködnek a 
NANE (Nők a Nőkért Együtt 
az Erőszak Ellen) Egyesület-
tel, valamint együttműködési 
megállapodást kötöttek az 
Igazságügyi és Áldozatsegítő 
Szolgálattal. Balázs Gyulától 
megtudtuk, tevékenységüket 
pályázati forrásokból finan-
szírozzák.

Családon belüli 
erőszak
Civil szervezet alakult, hogy segítséget nyújtson, azok-
nak, akiket családjukban ér bántalmazás.

K
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Leggyakrabban a 
nők szenvedneka 
családi bántalma-
zástól

SZOCIÁLIS

Segítség a fiataloknak
A Kispesti Ifjúsági Prevenciós Irodán veszélyeztetett gyerekekkel foglalkoznak

004-ben hozták létre a 
Kós Károly tér 9. alatt a 

Kispesti Ifjúsági Prevenciós 
Irodát, amely elsősorban hát-
rányos helyzetű, veszélyezte-
tett gyerekeknek nyújt segít-
séget. Kisberk Ágnestől, az 
iroda vezetőjétől megtudtuk, 
évente több mint száz kerületi 

fiatallal foglalkoznak, főként
szabadidős sportprogramokat 
szervezve, de emellett korre-
petálásokat is tartanak a gye-
rekeknek. Idén nyáron a kis-
pesti Vöröskereszttel közösen 
egész napos sportprogramokra 
vitték a gyerekeket az ELMŰ 
XIII. kerületi sporttelepére. 

Hetente jártak a Népfürdő ut-
cába teniszezni a fiatalok, ahol
az ELMŰ Teniszszakosztáy-
lyának oktatói voltak segítsé-
gükre, utána pedig strandolás 
következett. Az irodavezető 
elmondta, a jövőben nagyon 
örülnének minden adomány-
nak, hiszen gyermekeik nagy 

részének nemcsak a tenisz-, de 
a strandfelszerelése is hiány-
zik. (Felajánlásaikkal Tigyi 
Balázst keressék a 282-9957-
es vagy a 282-6512-es telefon-
számokon.) Őszi programjaik 
közül a kungfuoktatást és a 
színházlátogatásokat emelte ki 
lapunknak a szakember. 

SEGÍTSÉG

2

Orvosok és gyógytornászok is segítenek majd a betegeknek

AVATÁS

Emléktábla
 
A volt Kossuth téri Általános 
Iskola (a jelenlegi bíróság 
épülete) falán helyeztek el 
egykori diákok emléktáblát 
szeptember 13-án. Az alma 

mater falánál rendezett ün-
nepségen először Molnár 
István üdvözölte a régi tan-
ulótársakat, majd Gajda Péter 
polgármesterrel közösen 
felavatták az 1926 és 2000 
között iskolának otthont adó 
épületen elhelyezett emlék-
táblát. Ezután a résztvevők 
belülről is megtekintették 
egykori iskolájukat, majd a 
KMO-ban tartottak ünnep-
séget, ahol a „Kossuth tér 
7. Közhasznú Egyesület” 
alapításáról is döntöttek. A 
frissen létrejött szervezet 
céljául a hajdani közösség 
fenntartását, az iskola szel-
lemiségének továbbvitelét, 
a tárgyi emlékeket ápolást, 
valamint a tehetséges gy-
erekek támogatását tűzte ki.

E

VRBOVEC
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Wekerle-telep centená-
riuma alkalmából ren-
dezett Nagy Balogh Já-

nos-emlékkiállítás szeptember 
10-én nyílt meg az 1919-ben 
elhunyt kispesti festőművész 
nevét viselő kiállítóteremben. 
A Kispesti Helytörténeti Gyűj-
temény és a Magyar Nemzeti 
Galéria együttműködésének 
eredményeként megvalósult 
tárlatot Gajda Péter polgár-
mester köszöntötte. Elmondta, 
hogy a teremben – a raktári 
funkció megszűntével – az 
elmúlt években lelt otthonra a 
képzőművészet, a közelmúlt-
ban pedig a wekerlei Kós Kár-
oly térről ide, a Templom térre 
hozták Nagy Balogh János 
szobrát is (a festő haláláig a 
közelben, az Ady Endre út 43. 
alatt élt és dolgozott). Hozzá-
tette, olyan festőnek állít em-
léket a kiállítás, aki 1909 táján 
megörökítette a Wekerle-telep 
születését.
A tárlatot megnyitó Wehner 
Tibor művészettörténész be-
szélt az 1874-ben született 
kispesti festő életútjáról, az ezt 
meghatározó szegénységről, 
nyomorról, az Iparrajzisko-
lával induló – szobafestőnek 
tanult –, pályáról, ami buda-
pesti és müncheni stúdiumo-
kat követően hangsúlyosan a 

művészet felé fordult. A festő 
nélkülözéssel teli életét súlyos, 
jobb karjának bénulásával járó 
I. világháborús sebesülése to-
vább nehezítette. Mint mond-
ta, művészetének jelentőségét 

csak halála után ismerték fel 
szélesebb körben.
Nagy Balogh 1905-ben köl-
tözött Kispestre, ezekből az 
évekből származnak saját 
szegényes szobabelsőjét, 
tárgyait ábrázoló vásznai. A 
kiállításon látható képek má-
sik hangsúlyos csoportját az 

1910 és 1914 közötti években 
készített, földmunkásokat, 
munkajeleneteket ábrázoló 
kompozíciók alkotják. A mű-
vészettörténész az életművet 
megkoronázó alkotásoknak 

nevezte Nagy Balogh János 
önarckép-sorozatát, „amelyen 
végigkísérhetők az életút és 
a festői sors alakulásának ál-
lomásai is. A képmező teljes 
terét betöltő, közelről megje-
lenített, gazdag festőiséggel 
rögzített arc mély fájdalma-
kat, nagy küzdelmeket, belső 

harcokat, éles feszültségeket 
és végtelen megnyugvásokat 
tükröz.”
Siklós Zsuzsa, a Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetője a 
centenáriumi programsorozat 
egyik kiemelkedő eseménye-
ként jellemezte lapunknak a 
tárlatot. Hangsúlyozta, a ki-
állítás annak a festőnek kíván 
emléket állítani, aki művéz-
szetének egy szeletét az 1909-
ben megindult Wekerle-épít-
kezés megörökítésére szánta, 
s mára kordokumentumokká 
vált képein a képzőművészet 
eszközével örökítette meg a 
telep születésének pillanatát. 
Úgy fogalmazott, a kiállítás 
amellett, hogy a Wekerle-te-

lep születésére emlékeztet, jó 
lehetőség arra is, hogy Nagy 
Balogh János alkotásait ere-
deti szépségükben, műveinek 
születési helyén, Kispesten 
csodálhassa meg a közönség. 
A tárlatot október 11-ig láthat-
ják az érdeklődők a Nagy Ba-
logh János kiállítóteremben.

In memoriam 
Nagy Balogh János

A
Mára kordokumentumokká is váltak művei

KIÁLLÍTÁS

Nagy Balogh 
János:
Csendélet 
asztalon

endhagyó kiállítás meg- 
nyitón köszöntötte a meg-

jelenteket Gábor Ilona igazgató 
szeptember 5-én a KMO előte-
rében: Horváth Tamás Imper-
fectum című tárlatát ugyanis 
DVD-lemezről ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe az au-
tóbalesetéből otthon lábadozó 
Skoda Éva. A festőművész a 
nagyvárosi lét jellegzetes vi-

lágába invitálta a kiállítás né-
zőit: felüljárók, gyárépületek, 
hajnali lakótelepi házak közé, 
a Tulipán utcába, a KöKire és 
a Wekerlére. A sajátos kispesti 
sétát október 9-ig tehetik meg 
az érdeklődők.

Képek Kispestről
KIÁLLÍTÁS

R

Kerületi helyszínek 
festővászon a KMO-ban
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főpolgármesteri hi-
vatalban tartott nyi-
tóünnepéllyel indult 

szeptember 10-én a „100 éves 
a Wekerle-telep – nemzetközi 
tudományos kertváros-építéz-
szeti konferencia” háromnapos 
programja. A vendégeket köz-
szöntő Gyulai István kispesti 
főépítész után Ikvai-Szabó 
Imre főpolgármester-helyettes 
beszédében úgy fogalmazott, 
a Wekerle-telep nemcsak a 
főváros testét határozza meg, 
hanem a lelkéhez is hozzátesz. 
Burány Sándor államtitkár ki-
jelentette Wekerle-telep embe-
ri léptékű, szerethető hely hoz-
zátéve, az építészeti együttes 
katalizátora az erős lokálpat-
riotizmusnak. Végül kiemelte: 
„a hagyományt őrizni mindy-
nyájunk feladata”. Gajda Péter, 
Kispest polgármestere beszé-
dében elmondta, a nemzetközi 
konferencia a centenáriumi 
programok kiemelt eseméy-
nye. Hozzátette: bízik benne, 
hogy a rendezvény hozzájárul 
Wekerle-telep nemzetközi 
hírének további növeléséhez. 
Nagy Tamás, a Wekerlei Tár-
saskör Egyesület elnöke arra 
emlékezette a meghívottakat, 
hogy annak idején a telep lakói 
az akkori Magyarország teljes 
területéről költöztek ide, ennek 
ellenére gyorsan egymásra ta-
láltak, rövid idő alatt közösség 
alakult.
Másnap a Magyar Tudományos 
Akadémián kezdődött meg a 
szakmai tanácskozás magyar 
és külföldi résztvevőkkel. A 
nap folyamán „Az előképek és 
a Wekerle-telep kialakulása” 
témakörében hangzottak el 
előadások, egyebek mellett az 
angliai és monarchiabeli kert-
városokról, a kertváros-építéz-
szet történeti és műemlékvé-
delmi tanulságairól és más a 
Wekerle-teleppel kapcsolatos 
témáról. Este a Rákóczi hajón 
mutatták be Nagy Gergely és 
Szelényi Károly „Kertváros-
építészet – az angol példa Ma-

gyarországon” című könyvét. 
A harmadik napon a KMO-
ban folytatódott a tanácskozás, 
ahol az értékmegőrzés problé-
máit járták körül a résztvevők. 

Szó volt többek között a német 
kertvárosok műemlékvédel-
méről, a francia kertvárosok 
megújulásáról lakóközösségi 
segítséggel és az olaszországi 
Rende példáján a városterve-
zésről. Gajda Péter előadá-
sában a telep megújulásának 
programját vázolta. Elmondta, 
az önkormányzat legfontosabb 
feladatának a közterületek és 
közművek karbantartását és 
rekonstrukcióját tartja. Ezt a 
célt szolgálja a főterek felújí-
tására fókuszáló „Zászlóshajó 
projekt”. Ennek keretében a 
kerület uniós forrásokra pályá-
zik a Kós Károly tér megújítá-
sára. Az önkormányzat közel 
1 milliárd forintos beruházást 
kíván végrehajtani, amely a 
hozzá kapcsolódó fejlesztések-
kel együtt nemcsak élhetőbbé 
teszi a környezetet, hanem 
növeli a városrész vonzerejét 
is. Gyulai István kerületi fő-
építész a speciális szabályo-

zás és a társadalmi gyökerű 
problémák közötti ellentétről 
beszélt, kiemelve, hogy a 
Wekerlén az értékmegőrzés 
közügy. Az értékvédelem célja 

az eredeti állapot megőrzése, 
a lakosság viszont a mai igé-
nyeknek megfelelő belső átala-
kítás és bővítés engedélyezését 
szeretné. A problémák között 
a szétaprózódott telekrésze-
ken épített városképromboló 
melléképületeket (sufnikat), 
a kerítéseket, az előtereket, a 
nem egységesen beépített tető-
tereket, a házak arculatát rontó 
műanyag ablakokat és redőy-
nyöket említette. Végezetül 
hangsúlyozta: a problémacso-
mag nem építészeti gyökerű, 
hanem társadalmi, szociális és 
gazdasági, ezért megoldani is 
csak a társadalom fejlődésével 
párhuzamosan lehet. A nap 
során szó volt még a városrész 
megújulásának eszközeiről, 
a vonatkozó fővárosi szabá-
lyozásról, arról, milyen volt a 
telep és mit ad mai lakóinak, 
valamint a Wekerlei Társaskör 
Egyesület (WTE) jövőjéről és 
lehetőségeiről is.

Az esti zárófogadáson Vinczek 
György alpolgármester mon-
dott pohárköszöntőt. „Sosincs 
késő, hogy többet, jobbat te-
gyünk a Wekerléért” – jelen-

tette ki. Elmondta, miközben 
a külföldi vendégek hozzáz-
szólásaiból inkább az ösztön-
zést, a sikerért való szorítást 
érezte ki, a magyar előadók 
pesszimistábbak voltak. Pedig 
– tette hozzá – sokan vannak 
a telepen, akik készek tenni 
azért, hogy szebb és élhetőbb 
legyen. Ezt követően Gajda 
Péter polgármester és Nagy 
Tamás, a WTE elnöke, vala-
mint a konferencia résztvevői 
zárónyilatkozatot írtak alá. Az 
elfogadott dokumentumban 
ajánlásokat fogalmaztak meg a 
közvélemény – s benne a szak-
ma – számára a Wekerle-telep 
értékeinek megőrzéséhez

A

szeptember első hétvégé-
jén rendezett hagyo-
mányos gasztronómiai 

versenyen szombaton a 
fővárosi polgármesterek és 
csapataik mérték össze sza-
kácstudományukat. Az „ízcsa-

tában” a Gajda Péter vezette, 
Tóth Ferencné, Bódis Gyuláné, 
Póti Tímea, Zsigmondné Mik-
lós Ilona, Bernáth László és 
Kaposi György alkotta „Kis-
pesti gourmand-ok” egység 
újra elhódította a fődíjat – a 

kilencéves rendezvénysorozat 
életében immáron harmadszor 
–, így újra a kerületi hivatalt 
díszíti a győzelemért járó Sze-
mere Vándorkupa. Bográcsu-
kban „kispesti marhalábszár” 
rotyogott, köretként juhtúrós 
galuskát kínáltak hozzá, de a 
diétás vendégekről sem feled-
keztek meg, nekik görögsalátát 
készítettek az idei győztes 
séfek. 
Másnap honanyák szálltak 
ringbe, és mutatták meg, ho-
gyan tudnak főzni. A „Kispesti 
ínyencek” – Bogó Tünde, Som-
ogyi Lászlóné, Rózsa Adrienn, 

Vinczekné Farkas Zsuzsanna, 
akiknek főkóstolóként Lévay 
András is segített – ugyanc-
sak szép sikert arattak, „Ízes 
sertéspörköltjüket” különdíjjal 
jutalmazta a szakmai zsűri. A 
pörköltfőző versenyen ugyanc-
sak különdíjat érdemelt a Gémes 
Természetjáró Egyesület csa-
patának – Gémes Antal, Fejes 
István, Szalai László és Lehoc-
zki Zoltán – pörköltje is. 
A nagyszabású hétvégi pro-
gramsorozaton koncertek, szín-
padi műsorok, kirakodóvásár, 
kézműves foglalkozások és 
játszóház is várta a látogatókat. 

Kispesti pörkölt 
lett a legfinomabb
A kispesti polgármester csapatának főztje 
bizonyult a legjobbnak a pestlőrinci Bókay 
kertben rendezett SzeptEmber Feszt rendez-
vényén. Így újra a kerületé lett a vándorkupa.

A

VÁROSFEJLESZTÉS

Kertváros-építészeti konferencia

züreti mulatságot szer-
vezett szeptember 11-én a 

Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat a József Attila utcai 
nyugdíjasház kertjében. Az 
egész napos rendezvényen a 
gondozási központok klub-
tagjai, valamint az Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Ott-
hona (ÉNO) gondozottjai is 
részt vettek. Az eseményt 
Bozó Jánosné, a gondozóház 
vezetője nyitotta meg, majd 
Lőrinczi György, az önkor-
mányzat Szociális és Lakás-
ügyi Bizottságának elnöke 
köszöntötte a megjelenteket.  

A nap folyamán fellépett a 
Kispesti Romák Egyesületének 
„Kispesti csillagok” tánccso-
portja, rövid műsort adtak elő 
az ÉNO gondozottjai, magyar 
nótákat énekelt Somogyiné 
Mezei Mária, és a gondozók 
is pezsgő ritmusú táncbemuta-
tóval szórakoztatták a kispesti 
időseket. A nap sztárvendége 
Alex Tamás énekes volt. Meg-
tudtuk legközelebb szeptember 
24-én az intézményben működő 
siketek és nagyothallók klubja 
tart rendezvényt, valamint ok-
tóberben az Idősek Világnapját 
is megünneplik majd.

Kerti mulatság
Nagy Tamás, a WTE elnöke,
Gajda Péter, polgármester és
Gyulai István, Kispest főépítésze 
a zárónyilatkozat aláírásán

S
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Szélhámos nők tehergépjár-
művel járják a Wekerle-telep 
utcáit és a Vöröskereszt ne-
vében adományt gyűjtenek. 
Az esetről a Magyar Vörös-
kereszt Dél-Pesti Szerveze-
tének  vezetője értesítette 
szerkesztőségünket, jelez-
ve, hogy levelét a kerületi 
rendőrkapitányságnak is 
elküldte.
Kökényesi Györgyné kéri 
Kispest lakosságát, hogy a 
váratlanul megjelenő, magu-
kat vöröskeresztes segítők-
nek kiadó ismeretlen embe-

reknek ne adjanak semmilyen 
adományt. A karitatív szer-
vezet vezetője hangsúlyozta, 
hogy a Vöröskereszt minden 
programját előre meghirdeti, 
önkéntesei nem gyűjthetnek 
adományt, ezek a kerületi 
Vöröskereszt épületében 
(1191 Bp. Báthory u. 39.) 
adhatók le minden nap. A te-
lefonon bejelentett nagyobb 
mennyiségű adományt pedig 
saját emblémával ellátott 
gépkocsival – munkától füg-
gően egyeztetett időpontban 
– szállítják el.

Vigyázat, szélhámosok!

Haza érkezett Zágrábból a 
lyonnaise U23 és U18 válo-
gatott. A csapatvezető Sándor 
Péter büszke az eredményre, 
hiszen a  világbajnokságon 
16 nemzet fiai mérték össze
ügyességüket.  A golyós-
port legfiatalabb szakága a
lyonnaise nagyon népszerű 
a gyerekek, a fiatalság köré-
ben – tudtuk meg  Kecskés 
Pétertől az U23 és U18 kate-
gória edzőjétől, aki egyben a 
Magyar Lyonnaise Szövetség 
(MaLiSz) elnöke. Az első 
magyar sikereket tartalma-
zó ifjúsági VB eredményei: 

U18 páros versenyszámban 
Cséffán Tamás (Ászgárd SK), 
Szabó Dániel (Sárvári SK) 9. 
hely); U18 egyéni versenyz-
számban Sas Tibor (Sárvári 
SK) 13. hely; U18 Combinált 
versenyszában Cséffán Tamás 
(Ászgárd SK) 9. hely; U23 
Progressziv versenyszámban 
Balog Péter (Ászgárd SK) 10. 
hely; U23 tir rapide en duoble 
versenyszámban Haffner 
Krisztián (Wekerlei BSE), 
Balog Péter (Ászgárd SK) 13. 
hely; U23 Preciziós versenyz-
számban Méray-Horváth Ben-
ce (Ászgárd SK) 14. hely.

Golyós sikerekÁLLÁS

Dajka
A Mézeskalács Óvoda (1194 
Budapest, Kelet u. 8-12.) pá-
lyázatot hirdet teljes munka-
körben, határozatlan időre, 
dajka állás betöltésére a Besz-
terce utcai tagóvodába (1194 
Budapest, Beszterce u. 4-8.). 
A munkakör betöltésének idő-
pontja: legkorábban október 
1-jén.

Pályázati határidő: 
szeptember 26.

A kinevezés határozatlan idő-
re szól. A próbaidő 90 nap.
Illetmény: Kjt. 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint.
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a Mé-
zeskalács Óvoda – 1194 
Budapest, Kelet u. 8-12. 
– címére; vagy elektroni-
kus úton, Juhász Sándorné 
óvodavezető részére a 
mezeskalacs@ovoda.kis-
pest.hu e-mail címre.

FELHÍVÁS

Adományokat várnak
A Magyar Vöröskereszt Kis-
pesti Szervezete kéri a kerü-
let lakosságát, hogy az alábbi 
ruhaneműkkel segítse a ráz-
szorultak ellátását: zokni, al-
sónadrág, törölköző, takaró, 
sapka, sál, kesztyű, férfi ci-
pő (40-től), nadrágok, pólók, 
pulóverek, dzsekik, kabátok. 
Élelmiszeradományokat is 
fogadunk. Az adományokat 
hétfőtől csütörtökig, 8-16 
óra között a Báthory utca 39. 
alatti címre várjuk (tel.: 282-
9957). Segítségüket előre 
is köszönik a Vöröskereszt 
munkatársai.

TÁJÉKOZTATÓ

Avarégetési
szabályok
Avar és kerti hulladék égetésé-
nek szabályai
(1)  Az ingatlan tisztítása, kar-

bantartása miatt a területen 
keletkező avar és kerti hul-
ladék csak állandó felügye-
let és a tűzvédelmi előírások 
betartása mellett égethető, 
a lakókörnyezet lehető leg-
kisebb zavarása mellett az e 
rendeletben meghatározott 
feltételekkel. Égetést kizáró 
körülménynek kell tekinte-
ni a nagyon ködös, párás, 
szeles időszakot, illetve ha 
az arra illetékes szerv tűzy-
gyújtási tilalmat rendel el.

(2)  Az avar között a nem kerti 
hulladék elégetése tilos.

(3)  A lakosság egészségének 
és a levegő tisztaságának 
védelme érdekében az avar 
égetése minden évben kizá-
rólag két időszakban meg-
engedett: tavasszal (márci-
us 16. és június 15. között), 
valamint ősszel szeptember 
15. és november 15. között.

(4)  Az égetést csak hétfőn, 
kedden, szerdán, csütörtö-
kön, pénteken és szomba-
ton 8 – 17 óra között szabad 
végezni.

(5)  Tilos az avar égetése közte-
rületen, és ünnepnapokon.

Az Angol Nyelvtudásért 
Alapítvány (1191.Budapest, 
Eötvös u. 13. ) ezúton sze-
retné megköszönni támo-
gatóinak, hogy 2006. évi 
személyi jövedelemadójuk 
1 %-ával hozzájárultak az 
alapítvány céljainak meg-
valósításához. Az alapít-
ványi támogatás összege: 
569 184 Ft. A támogatást 
az iskolaudvari játszótérhez 
tartozó újabb játszóeszköz 
vásárlására és a telepítési 
költségekre használtuk fel.

A Nevelési Tanácsadó 
alapítványa, a Kispesti 
Gyermekekért Mentálhigi-
énés Alapítvány köszönetet 
mond mindazoknak, akik a 

jövedelemadójuk 1 %-ának 
felajánlásával hozzájárultak 
az intézmény fejlesztésé-
hez. A befolyt 167 394 Ft-ot 
fejlesztő program, fejlesztő 
eszközök, számítógép fel-
újítási munkálatokra hasz-
náltuk fel.

A kispesti Árpád Diáksport 
Egyesület az adó 1%-os fel-
ajánlásaként támogatóitól 
2007 évben 157.038 Ft-ot 
kapott. A felajánlásokat 
köszönjük, és reméljük, 
támogatóink továbbra is 
megtisztelnek bennünket 
azzal, hogy adójuk 1%-át az 
ÁDSE-nek ajánlják fel. A 
2007-ben kapott összegből 
alapszabályzatunk szerinti 
kiadásainkat- a sportolók 
nevezési díját, versenyre 
utazás költségeit- fedeztük, 

valamint sportszereket vá-
sároltunk. 

A Bolyai János Általános 
Iskola Alapítványa az 1%-
os felajánlásaként támoga-
tóitól 2008 évben 996.723 
Ft-ot kapott. A felajánláso-
kat köszönjük, és reméljük, 
hogy támogatóink továbbra 
is megtisztelnek bennünket 
azzal, hogy  adójuk 1%-át a 
Bólyai János Általános Is-
kola Alapítványának ajánl-
ják fel. A 2008-ban kapott 
összeget alapszabályzatunk 
szerint a gyermekekre for-
dítottuk. Méltóképpen meg-
ünnepeltük iskolánk fenn-
állásának 25. évfordulóját: 
színvonalas rendezvényeket 
tartottunk, kiállításokat 
szerveztünk, évkönyvet je-
lentettünk meg.

Köszönjük!
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Kispest: Az utóbbi években 
kevés olyan nyilvános beszél-
getést lehetett olvasni, hallani, 
ahol ne kerülne szóba a telep 
kapcsán a  lakóknak hiányzó 
gyermekorvosi rendelő. Szüle-
tett-e megoldás  ügyben?

EÖRDÖGH GÁBOR: A kerületi 
önkormányzat napjainkban el-
sősorban arra törekszik, hogy 
a maga eszközrendszerével 
hozzájáruljon ahhoz, hogy 
Wekerle értékei megőrződ-
jenek, hozzájáruljon ahhoz, 
hogy az emberek jól érezzék 
magukat Wekerle-telepen. A 
régi tanácsi rendszerhez képest 
az egyik legnagyobb változást 
az jelentette, hogy az önkor-
mányzat elkezdte azokat a te-
rületeket rehabilitálni – és az 
eredeti állapotot visszahozni 
–, amelyeket a telkek kialakí-
tása hozott létre annak idején. 
Ebbe beletartozik az is, hogy 
bizonyos területeket, amelye-
ket a régi tanácsi rendszerben 
a pillanatnyi érdektől vezérel-
ve különösebb koncepció vagy 
szabályozás nélkül alakítottak 
ki. Ilyen volt például az úgyne-
vezett  „konténerközért” ese-
te, amely az Esze Tamás és a 
Martinovics utca sarkán állt és 
a környék lakóit nagyon zavar-
ta az elhanyagolt, üresen álló 
épület. Itt az önkormányzat, 
miután végigjárta a szükséges 
jogi procedúrákat,  végrehaj-
totta a bontást, és a területet  a 
társasház számára visszaszol-
gáltatta, hiszen az eredetileg is 
annak a háznak a telkéhez tar-
tozott. Természetesen az ilyen 
típusú ügyek egyáltalán nem 
mondhatni, hogy probléma-
mentesek, de van eszközrendz-
szer a megoldásra, és végül is 
a konténerközért megszűnt. Az 

utóbbi időben ilyen terület volt 
például a Kós Károly tér 1-es 
szám alatti épület, amelyet ko-
rábban a Kisebbségek Házá-
nak hívtak, vagy azt megelő-
zően pedig a Lián Kft., illetve 
az IKV használta. Az általuk 
használt épületek, illetve terü-
let a szomszédos társasházak 
telkeit is érintették, ahol szin-
tén átalakítások történtek. Az 
ehhez hasonló típusú telkek 
nagy részét az önkormányzat 
visszaadta azoknak  a társashá-
zaknak, amelyeknek a területét 
az érintette, ilyenek voltak pél-
dául a Thököly utca 10., a Tas 
utca 5., vagy éppen a Hungária 
út 23. alatti ingatlanok. 
Konkrétan az orvosi rendelő 
problémájára áttérve az ön-
kormányzat egy példaértékű 
projektet szeretett volna meg-
valósítani a Kós Károly tér 1. 
alatti ingatlan esetében, amely 
a kerület tulajdonában van. Az 
volt a tervünk, ami még most 
sem változott, hogy az ingat-
lanhoz tartozó, eredetileg mo-
sókonyha célját szolgáló épü-
letet a műemléki előírásoknak 
megfelelően rehabilitáljuk, és 
egy olyan funkcióval lássuk el, 
amely a wekerlei közösségnek 
régóta kívánsága és óhaja volt. 
Ez pedig nem más mint egy 
gyermekorvosi rendelő létre-
hozása. Az ügyhöz tartozik és 
ezért feltétlenül meg kell, hogy 
jegyezzem, külön problémája 
az új  demokráciának és ter-
mészetesen annak megélésé-
nek, hogy hiába gondoljuk azt, 
hogy valamiben társadalmi 
konszenzus van, attól még nem 
ugorhatunk rögtön a megva-
lósításának, hiszen végig kell 
járni azokat az utakat, amelyek 
adott esetben szükségesek. Itt 
is ez történt, majd amikor a 

formaságoknak eleget tettünk, 
kiderült, hogy a közvetlenül 
érintett közösség annyira nem 
örülne a tervezett átalakítás-
nak, mint amennyire várja már 
a megvalósítását a wekerlei 
közösség. Vagyis egész konk-
rétan egy társasházi közösség 
ellenállásába ütközött a meg-
valósítás. Az, hogy ez a pár-
beszéd hiányából fakad, vagy 
konkrét, valós problémának, 
érdeksérelemnek köszönhető, 
erről megvan a magam véle-
ménye. Én ma úgy látom, hogy 
leginkább az említett párbe-
széd hiánya erősítette fel a 
közvetlenül érintettek ellenke-
zését. Az önkormányzat min-
denesetre szeretné, ha objektív 
vizsgálat mutatná be a valós 
helyzetet, hogy az érdeksérel-
mek valósak-e vagy sem, és 
nem szubjektív megítélés alap-
ján egyszerű ellenkezés, vagy 
éppen dacból fakadó ellenállás 
hiúsítana meg  egy sokak által 
támogatott elképzelést. Ennek 
érdekében az önkormányzat 
egy elvi építési engedély iránti 
kérelmet nyújtott be az illeté-
kes hatósághoz, amelyet meg 
is kaptunk. Mi ezt az ügyben 
pozitív változásként értékeljük, 
hiszen fellebbezés hiányában 
ez már jogerőre is emelkedett. 
Ebben a helyzetben most úgy 
gondolom, olyan eszköz van a 
kerület kezében, mellyel már 
tovább tud lépni a közösség 
érdekében. Hangsúlyozom, 
a kerület mindenféleképpen 
a társasház együttműködé-
sét kéri majd, hogy partnerek 
legyenek a megvalósításban. 
Megítélésem szerint az eddi-
gi felvetések jó részét akcep-
tálni tudta az önkormányzat, 
és ezek figyelembevételével
születik meg az építési enge-

dély iránti kérelmünk is. Az 
önkormányzat azt szeretné, 
ha amellett, hogy létre jönne 
a gyermekorvosi rendelő, ott 
egy olyan példaértékű terület-
rendezésre is lehetőség lenne, 
amely irányadó lehetne a többi 
főtéri társasház számára is.

Ha a gyermekorvosi rendelő 
létrehozását régóta húzódónak 
nevezzük, akkor a Határ úti 
forgalom esetében nem tudom 
hogyan fogalmazzunk.

EÖRDÖGH GÁBOR: Bizonyos 
dolgokhoz tényleg idő és tü-
relem kell, ahhoz azt hiszem 
mindenképpen, ami a Határ 
út problémája. Már én magam 
is több, mint hat éve foglal-
kozom az üggyel, és látható 
módon nagyon kicsi előreha-
ladás van a megoldáshoz ve-
zető úton, melyeknek azonban 
még érzékelhető és látható 
eredménye nincsen. Úgy vé-
lem, legalábbis, ahogyan is-
merem a főváros lehetőségeit 
és elképzeléseit, az elkövetke-
zendő 1-2 évben sem fogunk 
végleges megoldáshoz jutni. 
Jelen pillanatban ott tartunk, 
hogy immár Ferencvárossal 
– tehát az érintett szomszédos 
kerülettel – már meg tudtunk 
állapodni, és Ferencváros és 

FEJLŐDŐ VÁROSRÉSZ

„Az értékek megőrzéséhez 
szeretnénk hozzájárulni”
Az idén centenáriumát ünneplő Wekerle-telepen még számos 
megoldatlan feladat vár mind az önkormányzatra, mind a lakó-
közösségekre. A problémákról Eördögh Gábor alpolgármesterrel 
beszélgettünk.

Kispest számára is elfogadha-
tó megoldást tudunk a fővá-
ros számára javasolni. Ehhez 
azonban mindenképp szüksé-
ges, elengedhetetlen, hogy a 
főváros megtegye azokat az 
intézkedéseket, hogy az el-
képzelés meg is valósuljon. 
Úgy látom, hogy a főváros 
nagyon szeretné, hogyha ebbe 
vállalkozói tőke is bevonható 
lenne, bár meg kell jegyez-
nem, hogy ez a körvasút menti 
körútnak azon szakasza, ahol 
befektetői érdek nem jelenik 
meg. Az elképzeléshez tehát 

mindenképpen szükségeltet-
ne a fővárosnak az előzetes 
anyagi hozzájárulása, amit 
esetleg máshol, más helyen, 
más vállalkozói körrel utó-
lagosan finanszíroztathatna
meg. Mindenesetre a kerület 
azt mindenképpen szeretné 
elérni – már csak azért is, 
mert a környezetvédelmi ha-
tóság magát a fővárost köte-
lezte arra –, hogy mindazt a 
környezeti terhelést, ami már 
minden megengedett határon 
túl van, a maga eszközeivel 
próbálja meg csökkenteni, 

korlátozni. Mi ennek a kö-
telezésnek a végrehajtását 
szeretnénk kikényszeríteni a 
fővárostól, elnézést, hogy ezt 
a kifejezést használom, de 
egyszerűen az ott lakók érde-
kében ezt nekünk kutya köte-
lességünk megtenni. 

A szelektív hulladékgyűjtő 
sziget kihelyezése sem prob-
lémamentes. Tudtak-e ebben 
előrelépni?

EÖRDÖGH GÁBOR: Ez egy 
másik olyan téma, ami szin-

tén a telephez kapcsolódik, 
és mondjuk példa arra, hogy 
egyfajta jó szándék hogyan 
tud visszájára fordulni, illet-
ve adott esetben hogyan le-
het egy közösségi érdeket is 
úgy felvállalni, hogy az végül 
konszenzusra és eredményre 
jusson. Nagyon nagy ellenke-
zést és ellenérzést váltott ki az 
Esze Tamás és a Thököly utca 
kereszteződésében elhelyezett 
szelektív hulladékgyűjtő-szi-
get. Mára eljutottunk odáig, 
hogy ugyan nem a centená-
rium évében, de 2009-ben az 
említett helyszínen végül egy 
komplett tér-rehabilitációt 
fogunk megvalósítani. A ter-
vek már elkészültek, és nagy 
valószínűséggel – legalábbis 
én mindenképpen ebben az 
irányban dolgozom –, hogy az 
önkormányzat erre forrást is 
biztosít.
Megítélésem szerint ez a pro-
ject is hozzájárulhat majd ah-
hoz, ami Wekerle értékeinek a 
megőrzését jelenti.

INTERJÚ INTERJÚ

Budapest Főváros XIX. 
kerület Kispest Önkor-

mányzat képviselő-testületé-
nek Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága a 2008/2009. tan-
évre pályázatot hirdet szoci-
ális tanulmányi ösztöndíjra 
azzal a céllal, hogy támogas-
sa a kiemelkedő tanulmányi 
eredményt elérő, de nehéz 
szociális helyzetben élő tanu-
lókat, hallgatókat tanulmáy-

nyaik sikeres folytatásában. 
Pályázat benyújtására leg-
korábban az általános iskola 
8. évfolyamának befejezése 
után van lehetőség.
A pályázatot félfogadási na-
pokon, kizárólag személye-
sen lehet beadni a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és 
Gyermekvédelmi Irodáján 
(XIX. ker. Városház tér 18-
20.) beszerezhető „Pályázati 

adatlap” kitöltésével és az 
előírt igazolások hiánytalan 
csatolásával 2008. szeptem-
ber 1-jétől 2008. szeptember 
29-ig.
Pályázni két kategóriában 
lehet:

I. Középiskolai ösztöndíj
II. Felsőfokú iskolai ösz-
töndíj

PÁLYÁZAT

Szociális tanulmányi ösztöndíj
A

Eördögh Gábor
alpolgármester szerint min-
den változtatás elengedhetet-
len feltétele a párbeszéd
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Allergia
elem együtt sokan tüsz-
szögnek, fulladnak, dörs-

zsölik a szemüket ezekben a 
napokban. Zenitjén a parlagfű 
szezon, de bőven találhatóak 
egyéb pollenek is a levegőben. 
Rágondolni is rossz, hogy ez 
az egész még legalább másfél 
hónapig tart. Azért túlságosan 
ne nyugodjunk meg. Aki pél-
dául háziporra (is) allergiás, 
az többé-kevésbé egész évben 
csinálja azt, amit mi „csak” a 
parlagfű virágzásakor. (Sajnos 
elég hosszú időn keresztül vi-
rágzik.)
Számos tényezőnek köszönhe-
tő a  – ma már az egész em-
beriség több, mint felét érintő 
– allergia kialakulása. Hogy 
miért népbetegség, arra rész-
ben magyarázat a környezetz-
szennyezés. Beleértve termé-

szetesen az általunk  – sokszor 
buta módon és feleslegesen 
– elfogyasztott, -használt ren-
geteg kemikáliát (gyógyszer, 
élelmiszer, kozmetikumok, 
mosószerek). Ezek a vegyüle-
tek már réges-rég olyan geneti-
kai változásokat idéztek elő az 
emberi szervezetben, amelyek 
nyilvánvalóan szerepet játsza-
nak az allergiára való hajlam 
örökletes voltában. Létező fo-
galom az orvosi gyakorlatban 
az „atópiás család”, amelyben 
mindenki, vagy majdnem 
mindenki szenved valamilyen 
allergiás betegségben.
Az egyén szempontjából a 
kialakulás mechanizmusa ja-
varészt ismert: az allergénnel 
(„izgató anyaggal”) való első 
találkozás után szervezetében 
ellenanyagok termelődnek, 

amelyek az ismételt találkozás 
alkalmával – immáron készen 
állva – reakcióba lépnek az 
allergénnel. Ez az egyszerű 
csalánkiütéstől az akár halállal 
végződő anafilaxiás shockig
számtalan formát ölthet. Előb-

bire az enyhe ételallergia, 
utóbbira a méhcsípés, vagy 
gyógyszerallergia hozható pél-
dának.
Mit tehetünk, megelőzhető-e a 
baj?
Általános szabály, hogy 
– lehetőség szerint – kerüljük a 
kiváltó agenst. (Könnyű mon-
dani...) Ez egyszerű akkor, ha 
például eper fogyasztása után 
urticariák (csalánkiütés) lepik 
el testünket. Nem eszünk epret, 
nem lesz bajunk. (Nem könnyű 

megállni.) Kissé bonyolultabb 
a méh-, vagy darázsszúrás ese-
te. Itt bizony szükségünk van 
arra, hogy állandóan legyen 
nálunk ellenszer. (Injekció, 
amit beadunk magunknak.) 
Teljességgel reménytelennek 

látszik viszont, ami a környe-
zetszennyezést illeti – bele-
értve a parlagfüvet is. (Hogy 
miért nem lehet elérni hatósági 
szigorral a parlagfű drasztikus 
visszaszorítását, ne tőlem kér-
dezzék.) Addig is maradnak 
a gyógyszerek. Komoly ható-
anyagokról van szó, semmi-
képp ne a szomszédasszonnyal 
konzultáljunk a kezelésről, 
keressük föl háziorvosunkat, 
aki, ha kell, beutal bennünket 
allergológus szakemberhez.

KISPEST KISPEST

Dr. Vargha Péter főigazgató-főorvos rovata

EGÉSZSÉG

z MSZOSZ Kispesti Sz-
ervezet sétakedvelő tagjai 

szeptember 12-én a Budai Várba 
mentek, ahol válogathattak a sok 
szép program között. Először 
a Vár-béli Magyar Kultúra 
Alapítvány Székházában a Mag-
yar mesevilág című kiállítást, majd  
Józsa Judit keramikusművész 

alkotásait néztük meg. Később 
átsétáltunk a Magyar Nemzeti 
Galériába, ahol Hapák József 
fotóművész kiállítását, majd 
R. Törley Mária kerámiaszo-
brász, művészettörténész tár-
latát tekintettük. Sétánkból nem 
hagytuk ki a Budavári Palota 
teraszain szeptember megnyílt 

Budapesti Nemzetközi Bor és 
Pezsgőfesztivál megtekintését 
sem, ahol 15 ország több mint 
200 borászata és közel 60 kul-
turális produkció várja a láto-
gatókat. Kellemesen elfáradva, 
de sok ismeret birtokosaiként 
tértünk haza.

MEDGYES JANKA

Budavári séta
A

PÁLYÁZAT

Ingatlanok
A Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispest Önkormányzata nyil-
vános pályázatot hirdet a tulaj-
donában lévő alábbi ingatlanok 
versenytárgyalás keretében, 
licitálásos eljárással történő 
értékesítésére.
1. Bp. XIX. Tulipán u. 14. 
(Hrsz.:164598) beépítetlen 
építési telek, területe: 450 m2.
2.. Bp. XIX. Kossuth Lajos 
u. 5. (Hrsz.:164240)  lakóház, 
udvar, gazdasági épület.
Telek terület: 1087 m2

Jelentkezés határideje: 
október 8-án 16 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 
október 9-én 10.00-10.30 óra 
között.
A pályázatról előzetesen ér-
deklődni, a jelentkezési lapot 
átvenni, illetve leadni a Bp. 
XIX. Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási és Hasz-
nosítási Iroda, 1195. Bp. Város-
ház tér 18-20. C épület 40-41. 
szobában lehet. Tel.: (06-1)347-
4527, (06-1)347-4505.

Üzlethelyiségek
 
A Kispesti Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezet nyilvános 
pályázatot hirdet az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 
helyiségek (nem lakás célú 
helyiségek) versenytárgyalás 
keretében, licitálással történő 
bérbeadására.
A kifüggesztés időpontja: 
2008. szeptember 15.
Levétel időpontja: 
2008. október 3. 12 óra
Jelentkezés határideje: 
2008. október 3. 12 óra
Versenytárgyalás kezdete:
2008. október 7. 9 óra

A pályázható helyiségek lis-
tája a www.kispest.hu oldalon 
olvashatók.

A helyiségek megtekintését 
a Bp. XIX. ker. Kispesti Ön-
kormányzat Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezet előzetes 
egyeztetés alapján biztosítja. 

A versenytárgyalás helye: 
Bp. XIX. ker. Ady Endre út 7. 
tárgyaló helyiség

Érdeklődni lehet: Bp. Főv. 
XIX. ker. Kispest Önkor-
mányzat Vagyonkezelő Mű-
szaki Szervezete 1192, Buda-
pest Ady E. u. 7. 3474-535

V

szeptember 20.

Wekerlei Pódium
Önálló programsorozatunkban 
wekerlei művészek lépnek fel, 
akikkel a wekerlei életről is 
beszélgetünk. Időpont: minden 
hónap harmadik szombatja.
Egy világhírű wekerlei feltaláló 
Balogh Tibor Gábor Dénes dí-
jas mérnök-holográfus immár 
egy évtizede folytat kutatáso-
kat a mozgó valódi térbeli 3D 
megjelenítés megteremtéséért. 
A több mint tízévi fejlesztés 
eredményeképpen megszü-
letett a világon egyedülálló 
holografikus 3D monitor, a
HOLIVÍZIÓ.
Szeptember 20-án, 19 órától 
ismertetőt, bemutatót tart a 
Munkás Szent József Közös-
ségi Házban (Pannónia út 26., 
a római katolikus templom 
kertje), utána beszélgetés. Be-
lépődíj nincs! Jöjjön el, nem 
fog hinni a szemének! 

szeptember 20-21.

Nyílt napok
Wekerle-telep idén is csatlako-
zik a Kulturális Örökség Napok 
programhoz, ennek keretében 
szeptember 20-án és 21-én a 
XIX. kerületi Rendőrkapitány-
ság (Ady E. út 29.) megnyitja 
kapuit a látogató csoportok 
előtt 10 és 12 óra között. Aki 
teheti, ne hagyja ki az alkalmat 
és vegyen részt a sétán!

szeptember 21. 

Wekerlei Kávéház
Egy estére megnyílik a Wekerle 
Étterem kávézója (Pannónia út 
15.). 19 órától zenés kávéházi 

hangulat és társasági élmény 
a XIX.-XX. század fordulóját 
felidéző szecessziós környe-
zetben. Előzetes asztalfoglalás 
szükséges (30/2974021).
Műsor: A gordonkamuzsika 
mesés pillanatai, válogatás a 
hangszer irodalmának ismert 
és népszerű darabjaiból.

Zene - és kultúrtörténeti érde-
kességek kötetlen beszélgetés 
keretében.
Az est vendégei: 
Hosmann Erzsébet (zongora), 
Gelencsér Gábor (gordonka).

szeptember 28.

Hangverseny
A Wekerle-telepi református 
templomban (Hungária út 37.) 
17 órától Cantores Ecclesiae 
rézfúvós együttes előadását 
hallgathatják és tekinthetik 
meg. Az idén 10 éves együttes 
külföldi és hazai zeneszerzők 
műveinek rézfúvós átiratait 
játssza a reneszánsztól napja-
inkig.
A 2007. évben az Országos 
Rézfúvós Kamarazenei Ver-
seny 3. helyezettjének és 
az Artisjus különdíjasának 
wekerlei koncertjén az egy-
házi és nemzeti zeneszerzés 
kuriózumai szólalnak meg. 
Belépődíj nincs.

Október 4.

Avató ünnepség
Fáklyás séta a wekerlei életfá-
hoz. A wekerlei rendezvénye-
ken 2007. óta állított Wekerlei 
Életfa egyszerre tiszteleg a 
Wekerle-telep 100 éves múltja 
előtt és mutat jövője felé. A 
centenárium alkalmából vég-
leges helyén, a wekerlei közös-
ség jelképeként avatjuk föl.

Találkozó a fáklyás sétához 
17.30 órakor az alábbi helyszí-
neken:

- Szondy tér.
- Almavirág tér.
-  A Zalaegerszeg-Vonás-

Gellért-Újlaki-Rákos utcák 
kereszteződésében lévő tér.

-  Az Esze Tamás-Petúr-
Kábel-Thököly-Kapisztrán 
utcák kereszteződésében 
lévő kis tér.

Avatási ceremónia 18.00 óra-
kor a Kós Károly téren:

-  „Üzenet a jövőbe“. A 
Wekerlei Életfa betonta-
lapzatába helyezünk egy 
acélkapszulát a ma élő 
wekerleiek üzeneteivel.

- Népzene, közös körtánc.

Vivaldi hangverseny 19.30 óra-
kor  a katolikus templomban:

A Wekerle-telepi Szent 
József Kórus hangversenye. 
Vezényel Kaposi Gergely 
karnagy.

A fáklyás sétára jelentkez-
ni és üzeneteket a jövőbe 
leadni e-mailen lehet a 
wekerleihirhalo@gmail.com 
címen. Kérjük, jelölje meg, 
hogy melyik találkozási pontot 
választja. A felvonuláshoz a 
fáklyákat biztosítjuk.

Wekerle Centenárium



16 2008. szeptember 19. 172008. szeptember 19.

Képviselői fogadóórák Rejtvény

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon: 347-4695 

E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai kivitelezés: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Felelõs vezetõk: Kázmér Judit, Heffler György ügyvezetõ igazgatók 

Terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: szeptember 26. www.kispest.hu

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelező-
lapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest 
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé 
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2008. 
szeptember 30. A helyes megfejtők között könyveket és 
Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „Én nem érzem, nagyon meg vagyok fázva”.
Nyerteseink: Székely József (Bethlen G. utca), Palotás 
Dávid (Petőfi utca). A nyereményeket postán küldjük. 
Gratulálunk!

Fogadónapok
Gajda Péter

polgármester fogadónapja: 
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján (347-4525).
Polgármesteri Hivatal, 
Városház tér 18-20.

Vinczek György 
alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.00-16.00 óráig, 
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján (347-4523).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Eördögh Gábor 
alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Wekerlei Társaskör Egyesület, 
Kós Károly tér 10.

Dr. Istvánfi Sándor 
jegyzõ fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfõjén 14-18 óra között. 
Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon. 
A Városháza épületében (I. em. 29.).

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P:  8.00-12.00.
Egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda
H: 8.00-18.00. | K: 8.00-16.30. | Sz: 8.00-16.30. | 
Cs: 8.00-16.30. | P: 8.00-12.00.

Okmányiroda
H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hétközna-
ponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 10 
óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 18 
óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE bibliaóra. 
Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konfirmáció, 18 órától
felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti bibliaóra.
Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör (kéthetenként). 
Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 18 óra: ifjúsági biblia-
kör, kóruspróba.

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS  EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és 
gyermekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éve-
seknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt 
konfirmáció péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Iskola hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus 
bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő 
este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon biblia-
óra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6 
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra 
(tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-külön) péntek 
este 7 óra. 
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap 
du.), asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), 
családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, 
sok játékkal (3. vasárnap du. 4 óra). 
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban. 

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA 
(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844) 
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra. 
Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és 
18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok 
miséje) 11 és 18 óra. 
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az isko-
lákban kitett órarend szerint. 
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekek-
nek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministráns-
foglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény 
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció, 
nyugdíjasok klubja. 
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak, 
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pén-
teken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA 
(XIX., Kossuth L. u.10.) 
Hétköznaponként 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecser- 
nye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepna-
pokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30-
0-kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
(XIX., Templom tér 1.)
Vasárnap: 8 órakor istentisztelet (Wekerle, Hungária út 37.) 
10 óra: főistentisztelet, 10 óra: gyermek bibliakör. 
Csütörtök: 18 óra bibliaóra. Péntek: 16.30 hittan, 18 óra: 
ifjúsági bibliaóra. 
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utol-
só vasárnap 16 órakor ifjúsági istentisztelet.  
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Vasárnapi miserend: délelőtt 7, 9, 11 óra, délután 19 óra, 
szombat 19 óra. Hittanra hétköznap délelőttönként lehet 
jelentkezni.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Is-
tentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis 
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 óra-
kor. E-mail: wek.reformatus@freemail. hu

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor isten-
tisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizony-
ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszél-
getés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel fél 8 és 18 órakor. Vasár-
nap: 7, 8.30 (gyerekek és családok szentmiséje), 10 és 18 
órakor. Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 
és délután 4–5 óráig. Programok a közösségi házban. 
Bibliaóra kedden délelőtt 9.30-kor. 
Játszóház kisgyermekek részére 
szerdán délelőtt fél 10-kor. 

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. 
Vasárnapi iskola a hónap 2. és 4. vasárnapján 11.20 óra.
Szeptemberi események:
21-én: 10 óra: Majechrzak kör-v.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

KÖZLEMÉNYEK REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

1.sz. választókörzet
Huszár Erzsébet (MSZP)

Minden hónap harmadik szerda 16-17 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

2.sz. választókörzet
Dr. Fried Miklós (Fidesz-KDNP)

Minden hónap második szerda 18-19.30-ig. 
Eötvös J. Ált. Isk., Eötvös u. 13. 

3.sz. választókörzet
Vinczek György (MSZP)

Minden hónap harmadik csütörtök 17-19-ig. 
Vass Lajos Általános Iskola, 
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet
Szemõk Gábor (SZDSZ)

Minden hónap második hétfõ 18-20 óráig. 
Vass Lajos Ált. Isk., Csokonai u. 9

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

Minden hónap elsõ hétfõ 16-18 óráig. 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

6.sz. választókörzet
Lõrinczi György (MSZP)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

7.sz. választókörzet
Cserny Sándor (MSZP)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

8.sz. választókörzet
Szujkó Szilvia (MSZP)

Minden hónap elsõ péntekén 16-18 óráig. 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

9.sz. választókörzet
Chernel Erika (MSZP)

Minden hónap elsõ kedd 16-18 óráig 
elõzetes bejelentkezés (06-20-971-1860) alapján.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

10.sz. választókörzet
Eördögh Gábor (SZDSZ)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

11.sz. választókörzet
Dr. Balogh Pál (MSZP)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

12.sz. választókörzet
Kolozsy György (SZDSZ)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E. Kós Károly tér 10.

13.sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)

Minden hónap elsõ csütörtök 16-18 óráig. 
Ady E. Ált. Isk., Ady E. út 73-75. 
Telefonos egyeztetés alapján. Tel.: 06-20-971-3397.

14.sz. választókörzet
Lackner Csaba (MSZP)

Minden hónap elsõ szerda 17-19 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

Minden hónap harmadik hétfõ 18.30-20 óráig.
Polgármesteri Hivatal, 
Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet
Mihály András
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8-12.), 0
6-20-911-1187

Listás képviselõ
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. 
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfõ 16.30-18 óráig. 
Kerületi Fidesz Iroda, Ady E. 91.

Listás képviselõ 
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19  
óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfõ, 17-19 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Listás képviselõ
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfõ, 17-18 óráig. 
Telefonos bejelentkezés alapján, 06-20-549-2484. 
Polgármesteri Hivatal, 
Városház tér 18-20.

Listás képviselõ
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap elsõ hétfõ, 17.30-18.30-ig. 
Telefonos bejelentkezés: 06-20-460-4172. 
Kerületi Fidesz Iroda, 
Ady E. út 91.

Listás képviselõ
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap második szerda, 18-19.30-ig. 
Eötvös J. Általános Iskola, Eötvös u. 13. 
Tel.: 06-20-460-4139

Listás képviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-549-2424.

Listás képviselõ 
Nagy Tamás (MDF)

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. 
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 06-20-921-2099.
Iroda, Ady E. út 17. 
kispestert@freemail.hu



18 2008. szeptember 19. 192008. szeptember 19.PROGRAMOK PROGRAMOK

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
PETUR UTCA 7., TEL./FAX: 282-9895, TEL.: 358-0690, WWW.KISPEST.HU/GYERMEKHAZ

KIÁLLÍTÁS

A Pamacs képzőművészeti tábor 
alkotásai szeptember közepéig 
munkanapokon 8-20 óráig lát-
hatók

PÉNTEKI SOROZATOK

ZENE, TÁNC, FILM, BÁB
gyerekeknek és felnőttek
Szeptember 19. 16.3 –17.15: 
Három nyuszi – zenés bábszínház.
Szeptember 26. 16 – 19: 
A királynő (Diana) – életrajzi 
filmklub felnőtteknek. A film
megtekintése után szakember 
vezetésével beszélgetést tartunk.

BÖLCSIS VILÁG

Ha hétfő, akkor zene-bona,
Ha kedd, akkor babaszínház,
Ha szerda, akkor bábozás,
Ha csütörtök, akkor maszatolás,
Ha péntek, akkor mozgás.

ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, éneklés, mozgás 
sporteszközökkel, ritmushangz-
szerekkel és közös alkotással 
a legkisebb gyermekeknek és 
szüleiknek.
Hétfő 16.30–17.10

ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Is-
merkedés a drámajátékokkal, a 
zene és a mozgás művészetével.
Rengeteg játék, dal kedves, csa-
ládias légkörben.
Hétfõ 17.10–17.50

BABASZÍNHÁZ
Interaktív színház a legkiseb-
beknek 1-3 éves korig. Sok já-
ték, állatka, tárgyak, mondóka, 
ének, bábozás, mese. Itt szabad 
beleszólni, odaszaladni, részt 
venni az előadásban!
Kedd 17.00–18.00
(Kezdés: október 7.)

ABRAKA-BABRA
Bábműhely 2 éves kortól 5 éves 
korig. Mesélünk, műremeket, 
bábokat készítünk, gyerekek és 
felnőttek együtt.
Szerda 10.00–10.45

BORIBABA TORNA
Baba torna 1 éves kortól 3 éves 
korig hétfőtől csütörtökig dél-
előttönként. Baba torna, iker 
torna, törptorna.

MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozások 
a legkisebbeknek, 20 hónapos 
kortól 4 éves korig. Festés, nyom-
dázás, gyurmázás, szórás, ra-
gasztás mesével, dallal, játékkal.
Csütörtök 9.00–9.30, 10.00–10.30

CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig. Kúszás, mászás, 
pörgés, forgás, gurulás, ringató-
zás, futkározás, lóbálás, háton 
zötyögés, a térben való mozgás 
minden örömével. Speciális tor-
naszerek használata.
Péntek 9.30–10.15 

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások 
várandós mamáknak, pici gyer-
mekes szülőknek és babáiknak 
3 éves korig.
Szerda 16.45 – 17.15 

ÓVÓDÁSOKNAK ÉS 
KISISKOLÁSOKNAK

PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gye-
rekeknek 5-12 éves korig. Fes-
tünk, rajzolunk, nyomatokat 
készítünk, különleges eszkö-
zöket és technikákat próbálunk 
ki (kollázs, montázs, frottázs, 
monotípia, akvarell, viaszkarc).
Csütörtök 15.45–16.30 
(ovis csoport); 
17.00–18.30 (iskolás csoport) 
(kezdés: október 2.)

BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző 
anyagokkal, és azok felhaszná-
lási lehetőségével ismerkedünk, 
megtanuljuk a  bábkészítés 
fortélyait rövid mesék, versek 
felhasználásával.
Hétfő 16.00–17.30

SAKK SZAKKÖR
6-14 éves korig.
Haladóknak és kezdőknek. A 
megújult sakk szakkörön új 
vezetővel várjuk a régi és új 
tagokat.
Kedd 16.00 – 17.30

TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
Magas színvonalú táncképzés 
7 éves kortól. A színpadi tánc, 
a klasszikus balett és a modern 
tánc alapjain nyugvó oktatás. 
Csütörtök 16.20–17.50, 
18.00–19.30 (12 év fölött)
12 éves korig (kezdés: október 2.)

FAZEKAS MŰHELY
6–14 éves gyermekeknek. A 
foglalkozásokon megtanítjuk, 
hogyan kell bánni az agyaggal, 
a koronggal.
Hétfő 16.30–18.00
(Kezdés: szeptember 29.)

FIATALOKNAK

MÉDIA KÖR
12-16 éveseknek. 
Hogyan olvassunk újságot? 
Hogyan nézzünk tévét? 
Hogyan hallgassunk rádiót? 
Hogyan használjuk ki az Internet 
adta lehetőségeket? 
Médiaelemzés, szerkesztési gya- 
korlatok, interjúkészítés. 
Látogatás szerkesztőségekbe, 
stúdiókba.
Hétfő 18.00 – 19.30
(Kezdés: október 6.)

SZÍNHÁZI STÚDIÓ
13-18 éveseknek. 
Beszélgetés, elemzések fil-
mekről, irodalomról, zenéről, 
festményekről drámajátékkal. 
Megjelenítjük a szituációkat, ér-
zéseket, belebújunk a szereplők 
bőrébe. 
Péntek: 17.00 – 20.00

FELNŐTTEKNEK

Előzetes jelentkezés szükséges.

FOLTVARRÁS
Kezdő és haladó
Csütörtök 17.00 – 21.00 

SZABÁS - VARRÁS 
Kezdő és haladó
Kedd 18.00 – 20.00

FAZEKAS TANFOLYAM
Hétfő 18.00 – 20.00

TÁNCISKOLA
Standard és latin társas táncok.
Csütörtök 19.40 – 20.30 
Kedd 18.30 – 19.20 

TERHES TORNA
Három hónapos kortól szülésig 
gyógytornász vezetésével.
Kedd 16.30 – 17.30 

JÓGA A MINDENNAPOKBAN
Hétfő 9.00 – 10.30 
Szerda 18.00 – 19.30

AGYKONTROLL KLUB
Hétfő: 18.00 – 21.00

RENDEZVÉNYEK

Szeptember 20. (szombat) 9-18 óra
Kispesti Ásványbörze

Belépődíj: felnőtt: 600 Ft; diák, 
gyerek, nyugdíjas: 400 Ft; családi 
jegy: 1 800 Ft (2 felnőtt, 2 gyerek).

Szeptember 24. (szerda) 19 óra
Bemutatkozik a kispesti Sprot-
ni Együttes

A belépés díjtalan!

Szeptember 27. (szombat) 11-22 óra
Reneszánsz búcsú Kispesten, a 
Templom téren

Egy nap Mátyás király udvarában
Reneszánsz vásári forgatag, vá-
sári komédiák, udvarhölgyképző, 
lovagi torna, íjászat, solymászat, 
Mátyás mesék előadása, zászlófor-
gatók, állatsimogató, kézművesség, 
reneszánsz konyha, színpadi prog-
ramok, utcabál!

Október 8. szerda 19 óra 
Gyügyü, a hangya és Pillangó 
Király – meseszerű színdarab

Ez egy másfél órás, humorral fűz-
szerezett előadás, mely a hangyák 
és pillangók életén át a minket kö-
rülvevő világból mutat rá aktuális 
igazságokra, részben természettu-
dományos ismeretekkel. Főszerep-
lő Gyügyü, akit a társai lenéznek 
a lassúsága miatt, és aki maga sem 
érti, hogy miért nem tud olyan jól 
teljesíteni, mint a többiek.
Belépődíj: 600 Ft.

Október 14. kedd 19 óra
Herczeg Ferenc: kék Róka

A Turay Ida Színház vendégjátéka.
Főszereplők: Pápai Erika és 
Nemcsák Károly. Rendezte: Már-
ton András. 
Belépődíj: elővételben: 2 000 Ft, az 
előadás napján: 2 400 Ft.

KIÁLLÍTÁSOK

Előtér Galéria 
Horváth Tamás „Imperfectum” c. 
kiállítása. A kiállítás megtekinthe-
tő: október 9-ig.

Nagy Balogh János Kiállítóterem
Válogatás Nagy Balogh János festő-
művész munkásságából. A kiállítás 
megtekinthető: október 11-ig.

KLUBOK

Magyarnóta-népdal Klub
 – minden hónap első szombatján

Október 4. 15 óra: „Volt nekem egy 
daruszőrű paripám…”

Társaságkedvelők klubja
Vasárnaponként 16 – 21 óráig.

Bélyeggyűjtők klubja
Minden vasárnap 10 órakor.

Önismereti kreatív műhely
Helyszín: Bp. XIX. ker. Ady Endre 
u. 57. – bejárat a Kisfaludy u. felől.
Gyermek csoport (6-15 éves korig): 
hétfő 15.17 óráig. Fiatal csoport (16 
éves kortól): szerda 15-18 óráig. 
Önsegítő csoport: hétfő 17 – 19 órá-
ig. Önismereti, művészetterápiás 
csoport gyerekeknek: kedd 16 – 18 
óráig. Jelentkezés a 281-3324-es és 
a 282-9826-os telefonszámokon.  
A részvétel díjtalan!

TANFOLYAMOK:

Latin tánc gyerekeknek
a Miguel és Timi Stúdió szervezé-
sében 14 éves korig
Hétfő 16.30 -17.30 óráig.
Beiratkozás és ingyenes nyílt óra: 
szeptember 29. 
Első foglalkozás: október 6.

Latin show tánc
13 éves kortól
Hétfő 17.30-18.30
Beiratkozás és ingyenes nyílt óra: 
szeptember 29. 17.30
Első foglalkozás: október 6. 17.30

Akrobatikus rock and roll
5 éves kortól a Musztáng Sport-
egyesület szervezésében
Hétfő, szerda, csütörtök 16-20.30

Ovis torna
Kedd, csütörtök 16-16.45 óráig.

Jazzbalett
Kezdőknek: kedd, csütörtök 17-18 
óráig. Középhaladóknak: kedd, 
csütörtök 18-19 óráig és péntek 
15-16 óráig. Haladóknak: péntek: 
16-18 óráig.

Gerinc Torna
Kedd, 19.30-20.30 óráig, csütörtök 
18.30-19.30 óráig.

Szilva rajziskola
5 éves kortól
Szerda 17-18 óráig.

Hatha jóga
Haladó csoport: szerda 18-20 óráig.
Kezdő csoport: szerda 18-20 óráig.
Első foglalkozás: szeptember 24.

Hastánc
Kezdőknek: szombat 10 – 12 óráig.
Középhaladóknak:

hétfő 17.30 – 18.30 óráig és csütör-
tök 18-19 óráig.
Haladóknak: 
hétfő 18.30-19.30 óráig.
Fellépő csoport: 
hétfő 19.30 – 20.30 óráig.

Baba-mama jóga
Hétfő, szerda 10 – 11 óráig.

Kismamatorna
Hétfő, szerda 9 – 10 óráig.

Pilates torna
Hétfőtől csütörtökig 17.30-19 óráig.

Etka Jóga
Kedd, 17.30-19 óráig.

Mandala műhely
Péntek, 17-19 óráig.

Salsa CON TIMBA TÁNCiskola
14 éves kortól
Kezdő csoport: 
kedd, csütörtök 18 – 19 óráig.
Haladó csoport: 
kedd, csütörtök 19 – 20 óráig.
Középhaladó csoport: 
kedd csütörtök 20 – 21 óráig.

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN 
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK T
SZABÓ ERVIN U. 4.

ART’SOK Táncstúdió
Modern tánctechnikák, színpadi 
táncok, koreográfiák, fellépések
Kezdőknek:
Szerda 18 – 19 óráig.
Péntek 16.30 – 17.30 óráig.
Szombat 10 – 11 óráig.
Középhaladóknak:
Szerda 19 – 20 óráig.
Péntek 17.30 – 18.30 óráig.
Szombat 11 – 12 óráig.
Haladóknak:
Szerda 19 – 20 óráig.
Péntek 18.30 – 19.30 óráig.
Szombat 12 – 13 óráig.

Maroshévizi Fitness Iskola
Kezdőknek: 
hétfő, szerda 17-18 óráig.
Haladóknak: 
kedd, szerda, csütörtök 17-18 óráig.
Versenyzőknek: minden nap.

Modern Ving Tsun Kung Fu
12 éves kortól
Kedd, csütörtök 19.15-20.45 óráig.

Shaolin Kung-fu – 8 éves kortól
Szerda 18-20, szombat 9-11 óráig.

Tai ji guen
Hétfő 18 – 20 óráig.

Programok KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ
TELEKI UTCA 50., TEL.: 282-9826, 282-9736, WWW.KMO.HU

ÁLLÁS
Óvodapedagógus

A Napraforgó Óvoda (1194 Bu-
dapest, Karinthy Frigyes u. 6., 
telefon: 282-4526;  357-3420, 
e-mail: napraforgo@ovoda.
kispest.hu) pályázatot hirdet 1 
fő óvodapedagógusi állásra.

Közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű
Foglalkozás jellege: teljes 
munkaidő.
Feladatok: óvodapedagógus.
Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról 1992. 
évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola,
-  alap szintű MS Windows 

NT/2000/XP,
-  vagyonnyilatkozat tételi 

eljárás lefolytatása.

Pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent a minőségbiztosításban 
való jártasság.
Munkakör betölthetőségének 
időpontja: legkorábban 2008. 
október 13-tól.

Pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2008. október 6.

A benyújtás módja:
-  postai úton, a pályázatnak a 

Napraforgó Óvoda címére 
történő megküldésével (1194 
Budapest, Karinthy Frigyes 
utca 6.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító 
számot: 243-490/2008, vala-
mint  a munkakör megneve-
zését: 1 fő óvodapedagógus,

-  elektronikus úton 
Vass Katalin részére a 
napraforgo@ovoda.kispest.
hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2008. október 13.

TÁNC
Salsa iskola 
a KMO-ban

A Salsa Con Timba tánciskola 
Kispesten is szeretne híveket 
toborozni ennek a tüzes rit-
musú és hangulatú táncnak. 
Ennek érdekében nagysikerű 
Salsa bulit és bemutatót tar-
tottak szeptember 5-én este 
a KMO-ban. Akik résztve-
vői voltak a rendezvénynek 
átélhették azt a felszabadult 
vidámságot, életérzést, amit 
ez a tánc a zenével együtt 
közvetít az embereknek. Pa-
zar táncbemutatót is láthattak 
a tánctanítás mellett, ugyanis 
fellépett a 2008-ban a Kubai 
Kultúra Nagykövetének ki-
nevezett táncos, koreográfus, 
a müncheni Cubamemucho 
tanára: Esteban Isnardi. A 
tánciskola a KMO-ban indít-
ja ősszel a tanfolyamait, ahol 
3 csoportban oktatják majd a 
táncot. Az órákon nem csu-
pán a kubai salsa alaplépése-
ket, figurákat tanítják, hanem
a mesterektől tanulható stí-
lust is közvetítik. Az oktatók 
tervei szerint rendszeresen 
tartanának bemutatókat, ahol 
vendégművészek meghívásá-
val fergeteges hangulatú bulit 
rendeznek.
Salsa Con Timba Tánciskola 
– 14 éves kortól. Kezdő cso-
port: kedd, csütörtök 18-19 
óráig. Haladó csoport: kedd, 
csütörtök 19-20 óráig. Közép-
haladó csoport: kedd csütör-
tök 20-21 óráig.(KMO, Teleki 
u. 50.)

FELHÍVÁS

Szeptembertől folytatódik 
a horvát nyelvtanfolyam. 
Várjuk a régi és az új tanulók 
jelentkezését a 06-20-9707-
947 telefonszámon, vagy a 
zlatargyorgy@freemail.hu 
e-mail címen.

WIFI
Ingyenes internet

Ingenyesen lehet internetezni 
a Kós Károly téren, valamint a 
Templom tér felújított részén 
az arra alkalmas eszközzel a 
HotSpot – nyilvános, vezeték 
nélküli (WiFi) internet hoz-
záférési pont – jóvoltából.  
A Kós Ká-roly téri WiFi-azo-
nosítója:
KISPEST_WEKERLE
A Templom téri WiFi-azono-
sítója: 
KISPEST_TEMPLOM_TER

Horvát  
nyelvtanfolyam


